รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 7 /2564
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวภัทราพร
5. นางสาวสุกัญญา
6. นายพัฒนพงศ
7. นายจรณะ
8. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
ลมูลศิลป
นนสุรัตน
ชูศร
คณะวาป
ฟองออน
มังคะตา
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ

เรืองเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

1.1 จากการประชุมที่ผานมา ทานอธิบดี มีนโยบายยกระดับมาตรฐานดานสุขอนามัยสถานประกอบการ
กิจการ และกิจกรรม ปองกันการระบาดของ COVID-19 ดวยมาตรการ 3 สราง สะอาดทั่วไทย อยู
อยางปลอดภัย มั่นใจไร COVID-19 เปนกรอบในการขับเคลื่อน ไดแก สรางมาตรฐาน สรางความ
ปลอดภัย สรางความมั่นใจ โดยมีเครื่องมือในการปฏิบัติการคือแพลตฟอรม Thai Stop Covid Plus
(TSC+) สำหรับผูประกอบกิจการ/กิจกรรม ในการสรางความมั่นใจกับประชาชน ดังนั้นขอใหศูนย
ขับเคลื่อนการดำเนินงานนี้ดวย

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ดังนั้น ขอมอบใหกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน กลุมสิ่งแวดลอม/ 15 มี.ค. 2564
คิดรูปแบบการรณรงคในพื้นที่มา โดยใหนำมาประชุมกัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
กลุมยุทธฯ
วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

รับทราบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ
- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 มีนาคม 64 งบดำเนินงาน รอยละ 50.85

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.2 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ย งโครงการสำคั ญ ตามแผนปฏิบ ัติการระดั บ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 การดำเนินงาน โครงการกาวทาใจ Season 3
กาวทาใจ season 3 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน (คุณอรสา) มีการรายงานยอดทุก
วันจันทรและวันศุกรในสัปดาหนั้นๆ
สวนที่ตองรายงานทุกสัปดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 4 โดยสรุปยอดการเขารวมจาก 5
application ดังนี้
1. กาวทาใจ
2. H4U
3. 10 ลานครัวไทย
4. 10 Packages
5. Mental Health
โดยมีเปาหมายทั้งหมด 625,000 คน
ดังนั้นขอใหทุกกลุมงานบูรณาการการลงพื้นที่ ใหมีการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ดวย

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายจรณะ มังคะตา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน กุมภาพันธ 2564
ตัวชี้วัดที่ 2.4ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

เอกสารแนบ 9

สรุปแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2564 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
เปาหมาย : ผลงานทางวิชาการการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอมไดรับการเผยแพรและเปนที่ยอมรับ
วัตถุประสงค : เพื่อขับเคลื่อนงานบนฐานความรูทางวิชาการพัฒนางานวิจัย องคความรู และนวัตกรรม เพื่อเปนรูปแบบ แนวทางการสงเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมแกประชาชนกลุมวัย
มาตรการ
1.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการขอมูลและความรูในหนวยงานอยางเปนระบบ
2.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนางานวิจัย หรือบทความวิชาการ
3.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรผลงานวิชาการผานเวทีประกวดผลงาน

ที่

กิจกรรมสำคัญ

วัตถุประสงค

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการขอมูลและความรูในหนวยงานอยางเปนระบบ
1. พัฒนาคลังขอมูลความรู
เพื่อจัดใหมีคลังความรูทาง
- รวบรวมองคความรูด านการสงเสริมสุขภาพตาม
วิชาการและเผยแพร
กลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเปนระบบ
ประชาสัมพันธขอมูลทาง
- เผยแพร ประชาสัมพันธและสงมอบองคความรูแกผู วิชาการ
มีสวนไดสวนเสีย
2.

จัดตั้งกลุมการจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม มี เพื่อใหคำปรึกษา สนับสนุน
คณะกรรมการ กพว. เพื่อใหคำปรึก ษา สนับสนุ น ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการดำเนินงานวิชาการของหนวยงาน
วิชาการของหนวยงาน

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนางานวิจัย หรือบทความวิชาการ
3. เขารวมประชุมการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน
เพื่อใหบุคลากรมีความรู
เพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการการบริหารราชการแบบ ความสามารถในการพัฒนา
มีสวนรวม ประจำป 2564
งานไปสูการทำวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการ

เปาหมาย
1.มีคลังจัดเก็บ
ขอมูลจำนวน 1
คลัง
2.มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
อยางนอย1
ชองทาง
1.กลุม การจัดการ
ความรู วิจัยและ
นวัตกรรม
2.คณะ
กรรมการกพว.
ของศูนยอนามัยที่
8 อุดรธานี

1 ครั้ง

ผลลัพธ

วันที่เริ่มตน
กิจกรรม

1.มีคลังจัดเก็บ ม.ค. 64
ขอมูลจำนวน 1
คลัง
2.มีการเผยแพร มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ
หนาเว็บไซตและ
เฟสบุค
1.มีกลุมการ
ต.ค. 63
จัดการความรู
วิจัยและ
นวัตกรรม 1กลุม
งาน
2.คณะ
กรรมการกพว.
ของศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี 1
คณะ
1 ครั้ง

ต.ค.63

วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม

สถานะการ
ดำเนินงาน

31 มี.ค.64

1. แลวเสร็จ

ก.ค.64

2.กำลัง
ดำเนินการ

ก.พ. 64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

ม.ค.64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

ที่

กิจกรรมสำคัญ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผลลัพธ

เพื ่ อ ให เ จ า หน  า ที ่ ทร า บ
หลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการ
เขียนรางวัลเลิศรัฐ ประจำป
พ.ศ. 2564
เพื่อใหเจาหนาที่ไดผานการรับ
การรับรองจริยธรรมเกี่ย วกับ
มนุษย
เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรู
แนวทางการสงสมัครรางวัลฯ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

วันที่เริ่มตน
กิจกรรม
ต.ค.63

วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม
ม.ค.64

สถานะการ
ดำเนินงาน
ดำเนินการ
แลวเสร็จ

4.

เขารวมประชุมชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการ
เขียนรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2564

5.

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ในการเสนอขอรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จ ั ยเกี ่ ย วกับ
มนุษย กรมอนามัย
เข า ร ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพั ฒ นาการจั ด ทำ
เอกสารสงสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมประจำเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

1 ครั้ง
4 คน

1 ครั้ง
4 คน

ต.ค.63

ม.ค.64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ต.ค.63 -

ม.ค.64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

ก.ค.64

กำลัง
ดำเนินการ

ส ง สรุ ป การจั ด การความรู  ( DM/KM) อย า งน อ ย 1 เพื ่ อ นำองค ค วามรู  มาพัฒนา
เรื่อง/กลุมงาน
งานประจำ

4 ครั้ง

ก.ค.64

กำลัง
ดำเนินการ

ม.ค.64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

ก.ค.64

กำลัง
ดำเนินการ

6.
7.
8.

4 ครั้ง

2 ครั้ง
ต.ค.63
(ตค.63-31ม.ค.
64)
2 ครั้ง
ต.ค.63
(ตค.63-31ม.ค.
64)

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรผลงานวิชาการผานเวทีประกวดผลงาน
9. สงผลงานขอรับรางวัลบริการการบริหารราชการแบบ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
อยางนอย 1 เรื่อง
3 เรื่อง
ต.ค.63
มีสวนรวม ประจำป 2564
เผยแพรผลงานวิชาการผาน
เวทีประกวดผลงาน
10 ติดตามและสรุปผลการสงDM/KM
เพื่อติดตามการจัดการความรู
4 ครั้ง
2 ครั้ง
ต.ค.63
.
ในองคกร
(ตค.63-31ม.ค.
64)

กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งกลุมการจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม มีคณะกรรมการ กพว.
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดปรับโครงสรางการบริหารงาน โดยจัดตั้งกลุมงานการจัดการความรู วิจัย
และนวัตกรรม รวมกับแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี (กพว.)เพื่อจะไดสามารถ
ดำเนินงานดานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใหคำปรึกษาในการจัดทำงานวิจัย ประเมินรับรอง
ผลงานวิชาการเพื่อประกอบการประเมินเลื่อนระดับตำแหนงใหแกบุคลากรในหนวยงาน ตรวจสอบคุณภาพ
งานวิจัย

คำสั่งใหปฏิบัติงานตามโครงการการบริหารศูนยอนามัย

